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dos critérios de seriação, até à efetiva ocupação da vaga ou ao esgota-
mento dos candidatos ao curso em causa.

Artigo 15.º

Propina

As propinas, demais taxas e emolumentos devidos pelos estudantes 
internacionais serão fixados no regulamento financeiro.

Artigo 16.º

Regime aplicável

Salvaguardadas as regras específicas do regime do estatuto do estu-
dante internacional, os estudantes internacionais que ingressem num 

dos ciclos de estudos ficam sujeitos às mesmas regras aplicáveis aos 
demais estudantes da Escola.

Artigo 17.º
Dúvidas e casos omissos

As dúvidas e casos omissos são decididos por despacho do(a) diretor(a).

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

A Diretora, Doutora Elsa Neves.
207994883 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Aviso (extrato) n.º 9030/2014

Procedimento concursal para provimento de cargos de direção 
intermédia de 1.º e 2.º graus

1 — Nos termos do artigo 21.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2004, na atual 
redação, faz -se público que se encontra aberto procedimento concursal 
para provimento dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus infra 
discriminados, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, 
sita em Braciais, Patacão, 8001 -904 Faro:

1.1 — Diretor de Serviços de Administração;
1.2 — Diretor de Serviços de Controlo;
1.3 — Chefe da Divisão de Incentivos;
1.4 — Chefe da Divisão de Pescas e Aquicultura;
1.5 — Chefe da Divisão de Licenciamento;
1.6 — Chefe da Divisão de Sanidade;
1.7 — Chefe da Divisão de Promoção do Investimento e Apoio à 

Agricultura Social;
1.8 — Chefe da Divisão de Comunicação e Documentação;
1.9 — Chefe da Divisão da Delegação de Barlavento/Unidade de 

Gestão de Delegações.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 

exigido, a composição do júri e os métodos de seleção poderão ser 
consultados na bolsa de emprego público (BEP), em www.bep.gov.pt, 
conforme disposto no artigo 21.º, n.º 1, da referida Lei n.º 2/2004, du-
rante 10 dias úteis, a partir do 2.º dia útil posterior ao da publicação do 
presente aviso.

3 — As candidaturas apresentadas ao abrigo do aviso (extrato) 
n.º 4579/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 3 de 
abril de 2014, e no Correio da Manhã de 4 de abril de 2014, mantêm a sua 
validade, com exceção das já excluídas ou não admitidas, dispensando os 
respetivos subscritores de mais diligências para efeitos de apresentação 
a concurso, sem prejuízo de poderem acrescentar qualquer informação 
relevante que não tenha sido inserta na proposta inicial, designadamente 
documentos comprovativos de factos que sejam do seu interesse salientar.

25 de julho de 2014. — O Diretor Regional, Fernando Severino.
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 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 9031/2014
Nos termos do disposto no artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2004, 15 de 

janeiro, na sua atual redação, aplicável à administração local por força 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que, por delibera-
ção da Câmara Municipal de 15 de julho de 2014 e despacho da vice-
-presidente, Prof.ª Doutora Guilhermina Rego, de 29 de julho de 2014, 
foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt a partir do 

2.º dia da data de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias 
úteis, de procedimento concursal de seleção para provimento do cargo 
de direção superior de 1.º grau — diretor municipal da Presidência.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na bolsa de 
emprego público (BEP) e na página eletrónica da Câmara Municipal do Porto 
(http://balcaovirtual.cm -porto.pt Educação e emprego>Emprego e atividade 
profissional>Emprego na autarquia>Procedimentos concursais a decorrer).

29 de julho de 2014. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Emília Galego.

308000089 

 Aviso n.º 9032/2014
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º da 

Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Admi-
nistração Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se 
público que por despacho da Senhora Vice -Presidente, de 29.07.2014, 
foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt a partir do 
2.º dia da data de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias 
úteis, dos procedimentos concursais de seleção para o provimento dos 
seguintes cargos dirigentes intermédios de 1.º e 2.º Grau:

1 — Diretor de Departamento Municipal de Gestão Urbanística;
2 — Diretor de Departamento Municipal de Gestão da Via Pública;
3 — Diretor de Departamento Municipal de Proteção Civil;
4 — Chefe de Divisão Municipal de Mobilidade;
5 — Chefe de Divisão Municipal de Museus e Património Cultural; e
6 — Chefe de Divisão Municipal de Bibliotecas.
29 de julho de 2014. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 

Emília Galego.
308000137 

 Aviso n.º 9033/2014
Nos termos do disposto no n.º 3, artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
faz -se público que por, deliberação camarária de 29.07.2014 e despacho da 
Senhora Vice Presidente, Prof. Doutora Guilhermina Rego, de 29.07.2014, 
foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt a partir do 2.º dia 
da data de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias úteis, de 
procedimento concursal para provimento do cargo dirigente intermédio de 
1.º grau — Diretor do Departamento Municipal Jurídico e de Contencioso.

Este procedimento concursal é externo e, nos termos do referido no 
n.º 5 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual re-
dação, destina -se a indivíduos licenciados sem vínculo à Administração 
Pública dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de 
funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para 
cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

29 de julho de 2014. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Emília Galego.

308000178 




